Taktické vesty a osobní pancíře
Tak tady máte malou ochutnávku pro vylešení podmínek Vašeho života a předem Vás všechny
upozorňuji, že všechny tyto vesty podléhájí vlastnictví minimálně licence na bezpečáka.

Taktická vesta Tiger

Název

Utajitelnost

Balistika

Protináraz

Váha

Cena

Index

Vesta Tiger

-

0

+2

0,6 kg

700

2

Ares America dodává na trh tuto novinku pro bepečnostní a policejní složky. Pogumovaná taktická
vesta určená k nošení všechn nezbytností. Díky speciálnímu systému úchytů umožňuje tato vesta
vyndat jakýkoliv předmět velice rychle (poz. Provádí se test jako na rychlé tasení). Systém úchytů
je volitelný, tj. Uživatel si může všechny upínaky a schránky nastavit tak, aby vždy vyhovovali
délce jeho paže a uzpůsobení. Vesta se dodává v barevných provedeních černá, šedá a městský
maskáč.
Pozn. Tato vesta je určena k nošení na šatech, takže ji nelze utajit a navíc zvyšuje protinárazový
pancíř uživatele o +2.

Taktická balistická vesta T-corps

Název

Utajitelnost

Balistika

Protináraz

Váha

Cena

Index

T-Corps

nelze

+1

+1

1,2 kg

960

3

Izraelská firma Eagel přináší na trh tuto úžasnou takticko-balistickou vestu. Jedná se o univerzální
model, který padne každému neboť důmyslný systém pásku umožňu nastavit tuto vestu téměř na
jakoukoliv velikost včetně trolla!!! Vesta má standartně k dispozici pouzdro na pistoli a dalších 6
pouzder dle přání zákazníka. Vesta má v sobě v nořeny speciální překrvyné přídavné pláty pro lepší
ochranu, které při úpravě posouvají a zajišťují tak stálou ochranu všech nositelů bez ohledu na
velikost.!!!! Tato vesta je určena výhradně pro nošení na oblečení a dodává se v barvách šedi, černi
a olivové zeleni. Vesta byla testována údernými policejními oddílu déle jak 2 roky než šla do
prodeje a tudíž netrpí žádnými neduhy a dětskými nemocemi. Doporučujeme.
Pozn: vesta zvyšuje balistický a protinározvý pancíř nositele o +1

Balistická vesta pro skryté nošení Ballanc

Název

Utajitelnost

Balistika

Protináraz

Váha

Cena

Index

Ballanc

10

3

3

1,0 kg

1400

3

Vesta Ballanc k nám přichází od evropské zbrojovky Esprit. Jedná se o vyváženou vestu vhodnou k
nošení pod věci, ale něco ji přeci jen odlišuje od ostatních vest a tím něčím je její speciální vložka
proti průrazné munici. Tato speciální vesta totiž neguje účinky tohoto druhu munice.
Pozn: V případě, že je majitel vesty cílem střelby s municí, jež zvyšuje účinnost nebo snižuje
hodnocení balistiky nebo obojí, tak toto navýšení/výhodu neguje. To znamená, že proti majiteli této
vesty nelze uplatnit žádné výhody za zvýšení účinnosti nebo snížení hodnoty balistického pancíře a
taková ta munice se považuje za obyčejnou. Pancíř neguje účinky takovéto munice pouze proti
pistolím a samopalům.

Lehká vesta Down Low

Název

Utajitelnost

Balistika

Protináraz

Váha

Cena

Index

Down Low

14

3

1

0,4 kg

3000

3

Hodně speciální výrobek Aztechnologie. Tato vesta totiž neguje výhody elektronického nebo
kyberwarového zaměřování. Tudíž pokud cíl vůči vám využívá jakoukoliv formu elektronického
nebo kyberwarového zaměřování, tak má smůlu. Vesta je totiž vyrobena ze speciální textilněkeramické pasty která ruší výhody takovéhoto zaměřování. No není to úžasné
Pozn: vůči majiteli vesty nelze uplatnit výhody poskytované elektronickými zaměřovacími systémy
(laser, utrazvukové hledí atp.) ani výhody poskytované kyberwarovými systémy (smarlinky,
termosnímače atp.) Výhodu za taktický počítač však uplatnit lze. Jednoduše řečeno žádný
zaměřovací systém, který snižuje cílové číslo pro střelbu nelze užít. Pokud systém poskytuje jiné
výhody (např. Termo pro lepší vidění) tak funguje normálně, prostě jen nesižuje cílové číslo za
zaměřování a zamíření pro střelbu.

